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Abstract: The present study aimed at investigating English for specific purposes (ESP) 

instructors' expectations and attitudes towards teaching ESP to students of nursing in medical 

universities. As a survey study, the participants were 57 ESP instructors teaching at medical 

universities of Kermanshah, Kurdistan, and Ilam. A researcher-made questionnaire was used to 

gather the data. The reliability coefficient of the researcher-made questionnaire equaled 0.74. 

The findings of the study revealed that the participating instructors expected the comprehension 

of reading passages to be the main goal of ESP courses at medical universities and that learning 

English grammar to be of the least degree of importance. Moreover, the participants' pointed to 

the dearth of attention to communicative skills in such courses. Additionally, the instructors 

argued that crowded ESP classes do not guarantee accountability in teaching. Furthermore, the 

instructors complained about the lack of facilities like language labs and language learning 

softwares in ESP courses. To conclude, paying due attention to communicative and interactive 

skills besides a concern for reading comprehension and vocabulary building, is of utmost 

priority in ESP courses. Hence, it seems incumbent upon ESP curriculum developers and 

course designers to evaluate ESP courses profoundly and take advantage of new theories in the 

realm of ESP. 

Keywords: Expectations, curriculum, English for Specific Purposes (ESP), Students of 

Nursing, Kermanshah. 
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 مقدمه

 سطح در هم رشپرو و آموزش ارکان از یکی ارزشیابی     

 حقیقو،  در. شوودمی محسوب خرد سطح در هم و کالن

 خوود  آموزشوی هایبرنامه سلسله کارایی از اطمینان برای

 نگاه در. برندمی بهره ارزشیابی ابزار از مختلف هایسازمان

 دهدمی را امکان این آموزشی هاینظام به ارزشیابی کالن 

 هوا تکنیو  و هوالیو،فعا از ایمجموعه از گیریبهره با تا

 سوطح در. دهنود قورار واکواوی مورد را خود درسی برنامه

 دسو، دیگور و مدرسان  آموزشی  مؤسسات و مراکز خرد 

 موورد را خوود عملکورد تواننودموی آمووزش امر اندرکاران

 قورار ارزشویابی موورد دیگوران توسط یا دهند قرار ارزیابی

 درون عوامو  توسوط توانودموی هم ارزشیابی البته . گیرند

گیورد  انجام سازمان از بیرون افرادی توسطهم  و سازمانی

 یکوی  مدرسوان هایفعالی، کیفی ارزیابی(. 2008)نونان 

 توسوط معموواً کوهاسو،  ارزشویابی انووا  تورین رایج از

 سوازمانی-بیرون پژوهشگران یا آموزشی مؤسسات متولیان

 . گیردمی صورت

 نقوا  درسو، درک و شوناخ، واقو  در ارزشویابی فلسفه

اس، )رابینسون  ارزیابی مورد فرد یا مجموعه قوت و ضعف

-می اصولی ارزشیابی این رو از و( 1389؛ بازرگان 1991

 بیانجامود قووت نقوا  تقوی، و ضعف نقا  اصالح به تواند

-بهوره بوردن باا و آموزشی هایتصمیم اتخاذ در که امری

 اسو، رخوردارب ایویژه جایگاه از مرتبط هایفعالی، وری

 (. 1392؛ ابراهیمی و همکاران 1395)نظری و همکاران 

 بور نظوارت و ارزشویابی کلیودی جایگاه سالم،  حوزه در

 و پزشووکی اسوواتید پرسووتاران  پزشووکان  هووایفعالیوو،

 سوالم، نقو  بوه التفوات بوا دانشجویان نیز و پرستاری 

 بر کشور جانبه همه پیشرف، نیز و پایدار توسعه در جامعه

 در انسانی نیروی مستمر ارزیابی لذا . نیس، پوشیده یکس

 بوه توانودموی خودم، حین و آموزش حین سالم، حوزه

 پایدار توسعه آن تب  به و درمانی پرسن  وریبهره افزای 

 .گردد منجر کشور

 هوایرشته دانشجویان انگلیسی  زبان شدن جهانی با همگام

 پرسوتاری و پزشوکی هوایرشته دانشجویان ویژه به مختلف

 زبووان ایپایووه دانوو  از قبووولی قابوو  سووطح از بایسوو،مووی

 رشوته بوا مورتبط تخصصوی زبان هایمهارت نیز و انگلیسی

 واقو   در(. 2013؛ هوانگ 2009)هو  باشند برخوردار خود

 تربیوو، پرسووتاری هووای دوره آموزشووی اهوودا  از یکووی

 زبوان تخصصوی و عمومی هایمهارت از که اس، پرستارانی

 شوود می داده آموزش آنها به تحصی  طول در که انگلیسی

 خارجی بیماران با ارتبا  نیز و وریبهره بردن باا جه، در

 مهوم نقو  گورفتن نظور در با .باشند داشته بهینه استفاده

 دانشوجویان شوللی آینده در انگلیسی تخصصی زبان دان 

 رشوته روز بوه منواب  مطالعوه در آن نق  ویژه به پرستاری

 و  شووندموی تودوین انگلیسوی زبان به عمدتاً که پرستاری

 چوا  نظیور پژوهشوی هوایفعالیو، انجوام لوزوم همچنین

 زبوان که اس، بدیهی انگلیسی  تخصصی مجالت در مقاات

 درسوی برناموه در اصولی دروس از یکوی عنوان به تخصصی

 مؤلفوان و ریوزان برنامه توجه کانون در باید پرستاری رشته

  .شود بررسی  همواره آن بخشی اثر و دگیر قرار رشته این

 توللیف نیز و درسی برنامه تدوین و طراحی در که آنجایی از

 و جدیود نظریوات از پرسوتاری تخصصوی زبان درسی مناب 

( ESP) ویوژه اهودا  بوا انگلیسوی حوزه در هاپژوه  نتایج

 ایون دانشوجویان توا رودنموی انتظار شود نمی ازم استفاده

. یابنود دس، حیطه این در مهارت از ااییب سطوح به رشته

 آموزشوی هایفعالی، و تجارب از گیری بهره دیگر  طر  از

 و بخشی کیفی، به تواندمی پرستاری تخصصی زبان اساتید

 بوا پرسوتاری تخصصوی زبوان درسوی برناموه سازی همگام

 از نقو  بوه. بیانجامود ویژه اهدا  با انگلیسی جدید نظریات

 مؤسسوات آموزشوی وضوعی، رسویبر ( 1397اکبوری )

 کوه دهود می نشان کشور عالی آموزش نیازهای و آموزشی

 شوللی و  آموزشوی مهارتهای و نیازها کنونی  عالی آموزش

 ریزی برنامه و کندنمی منعکس را فراگیران ضروری و رایج

 در عملوی تخصصوی  هوایمهوارت بور تلکیود با باید درسی

 .شود سازماندهی نو از فراگیران آتی موقعی، با ارتبا 

 در را فراگیوران نیازهوای کوه آموزشوی رویکوردی عنوان به

 چهارچوب ی  ویژه اهدا  با انگلیسی دهد می قرار اولوی،

 زبووان توودریس بوورای را جووام  توودریس روش و کوواربردی
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ایوووانز و -  دادلووی2007)ژانووگ  دهوود مووی ارائووه تخصصووی

 بوه هویوژ اهودا  با انگلیسی اساس  از(. 1998سین،.جان 

 تخصصوی موضو  یا محتوا از استفاده با زبان آموزش معنای

 و مودیری،  مهندسی  مانند به خصوص رشته ی  با مرتبط

ایوانز و -؛ دادلی2002اس، )هاچینسن و واترز  پرستاری یا

 ویوژه  اهودا  بوا انگلیسوی تعریف در(. 1998سین،.جان 

 مووی بوور آن بوورای را ویژگووی دسووته دو (1988اسووتریونز )

 بعود در(. متلیور هوایویژگوی و مطلو  هوایویژگی: ردشم

 نیازهوای بوا ویوژه اهودا  بوا انگلیسوی مطلو   هایویژگی

-رشته با مرتبط آن محتوای دارد  مستقیم ارتبا  فراگیران

 زبووان آنهاسوو،  بوور مترتوو  هووای فعالیوو، و مشووا   هووا 

 فراهم هاتمرین و فعالیتها انجام برای را نیاز مورد چهارچوب

 هوایویژگوی. در اس، متفاوت عمومی انگلیسی با و دکنمی

 ممکون درس کوالس نخسو، ویژه اهدا  با انگلیسی متلیر

 دوم وشوود  متمرکز خاص مهارت ی  آموزش بر تنها اس،

 تعیوین قبو  از تدریس روش بدون اس، ممکن دوره اینکه

؛ اسوتریونز 2002)هاچینسن و واترز  گردد تدریس ای شده

 هموان یوا اطالعوات تبوادل بور آموزش زا نو  این(. 1988

؛ موهوان 2007)هاردینگ  اس، متمرکز تخصصی محتوای

 آموزش محتوا از نو  دو ویژه اهدا  با انگلیسی در(. 1986

ایوانز -)دادلی شللی محتوای و واقعی محتوای شود می داده

 موضوو  با درسی در نمونه  عنوان به(. 1998و سین،.جان 

 موجوود مراحو  آموزش هد  با تزری  انجام و کردن آماده

 محتووای تزریو  عمو  انگلیسوی  زبان به تزری  فرآیند در

 محتووای مراحو  ترتیو  بوا مورتبط زبانی ساختار و شللی

 . دهند می تشکی  را واقعی

 چنودین ویوژه اهدا  با انگلیسی در درسی برنامه طراحی

 تحلیو  و تجزیه شام  که گیردمی بر در را کلیدی مرحله

 یوادگیری و آمووزش درسی  مناب  تدوین و انتخاب ازها نی

اس، )هاچینسون و  ارزشیابی نهای، در و  (تدریس روش)

 بووا(. 1998ایوووانز و سووین،.جان -؛ دادلووی2002واتوورز 

 امور 1363 سوال در فرهنگی انقالب عالی شورای تصوی 

 سوازمان بوه ویوژه اهودا  با انگلیسی درسی مناب  تدوین

( سوم،) هوادانشوگاه انسوانی علووم  کت تدوین و مطالعه

 در ESP کتو  تودوین بواای حجوم ر م علیشد.  واگذار

 کیفیو، اصوالح و سوازی بهینه برای عزمی تقریباً سم، 

 در(. 1388)حاجی رستملو  اس، نگرفته صورت آموزشی

 ESP منواب  نوامطلوب محتووایی کیفی، به توجه با واق  

 کورد نبا اسوت چنین توان می سم،  توسط شده تدوین

 درسوی برناموه طراحوی در اصلی مرحله چهار میان از که

ESP و انتخواب مرحلوه تنهوا شود اشاره آنها به باا در که 

-نموی تووجهی مراحو  دیگر به و شده لحاظ مناب  تللیف

 .   شود

 تخصصوی زبوان درسی برنامه و سرفص  در دیگر  طر  از

 و پنجواه مصووب پیوسوته کارشناسوی مقط  در پرستاری

 در پزشکی علوم ریزیبرنامه عالی شورای جلسه چهارمین

 سواع، 34 زموان مودت و درسوی واحد 2 ارزش با ایران

 منواب  متوون بوا دانشوجو آشنایی درس این هد  نظری 

 توانوایی کس  و پرستاری رشته در رایج هایواژه و علمی

 علمی مجالت و کت  از گیریبهره منظور به مفاهیم درک

 عنووان ایحرفوه دان  سطح ارتقای و پرستاری پژوهشی

 شناسایی به باا  موارد بر افزون درس  شرح در. اس، شده

 اصولی مفهووم درک منظوور بوه آنهوا تنظیم و بندها انوا 

 پرسوتاری متون ترجمه همچنین و بند هر در شده مطرح

 از صوحیح اسوتفاده نحووه آمووزش هموراه بوه فارسوی به

. اسو، شده اشاره اصلی هایمهارت عنوان به لل، فرهنگ

 توجوه ویوژه اهدا  با انگلیسی در اصول مهمترین از یکی

 تحو، را هوافعالیو، دیگور کوه اس، فراگیران نیازهای به

 مفهووم بوه کنوونی  درسوی برنامه در. دهدمی قرار الشعا 

 در که دیگری مهم نکته. اس، نشده هم اشاره سنجی نیاز

 باعوو   دلیوو همووین بووه و نشووده اشوواره آن بووه سرفصوو 

 زبوان درس مودرس موضوو  شوده  ایسولیقه تفسیرهای

 زبوان مودرس توسوط بایود تخصصی زبان ؛اس، تخصصی

  دو؟ هر یا تخصصی رشته مدرس یا شود تدریس انگلیسی

 به را عمومی زبان توانندمی دانشجویان سرفص   اساس بر

 بوا همزمان پرستاری تخصصی زبان درس نیازپی  عنوان

 کوه شوودموی خاطر نشوان. نمایند بانتخا تخصصی زبان

 آنهوا  تنظویم و بنودها انووا  شناسوایی نظیور هایمهارت
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 زموره در للو، فرهنوگ از صوحیح اسوتفاده نحوه آموزش

 عمومی زبان درس در بایس،می که باشندمی هاییمهارت

 زبوان درسوی منواب  دیگور  طر  از. شود پرداخته آنها به

 تخصصوی زبوان  منواب ماننود به پرستاری رشته تخصصی

 هر در کهاس،  فص  /درس چندین شام  دیگر هایرشته

 خسوته و طووانی تقریبواً تخصصوی هایمتن فص  /درس

 زیادی تنو  معمواً هاتمرین. اس، شده گنجانده ایکننده

 درک نوو  از بیشوتر و نبوده( authentic) واقعی ندارند 

 . باشندمی ترجمه و مطل 

 اهدا  با انگلیسی جدید در حوزه یهانظریه به گذرا نگاهی

 هوای نظوام در آنهوا کوارگیری بوه از حاصو  نتوایج و ویژه

 ژاپوون  نظیوور آسوویایی و  ربووی کشووورهای دیگوور آموزشووی

 هوا نظوام نو  این در که اس، این از حاکی ترکیه و امارات 

 دانشجویان تسلط و آشنایی تخصصی زبان آموزش از هد 

 هوایمهوارت بور تکیه با انگلیسی زبان تخصصی محتوای بر

 محتوای این  بر افزوناس،.  گفتاری و خوانداری  نوشتاری 

 از یعنوی باشود واقعوی بایسو، موی تخصصوی زبان دروس

 آنها با آینده در دانشجویان که باشند شده استخراج منابعی

 تفکر  (2001ماچدو -)جانز و پریس باشند داشته کار و سر

 محووور-محتوووا و  (2008)سووالنی  داده توورویج را انتقووادی

 عالوه بر ایون (. 1991)رابینسون محور-زبان صرفاً تا باشند

 زبوان تخصصوی هوایدوره در اسوتفاده مورد تدریس روش

 متفاوت زیادی حد تا عمومی زبان تدریس روش با انگلیسی

 محتووای آمووزش بور تمرکوز اول موورد در کوه چورا اس،

 در حالیکوه در س،ا استوار زبان ابزار از استفاده با تخصصی

 اهمیو، حوائز زبوان ایپایوه هوایمهارت آموزش دوم مورد

 .اس،

چه در سطوح پایین آمووزش )مدرسوه( و  شایسته پروری

یکوی از ضوروریات چه در سطوح بااتر )آموزش عالی( بوه 

حاضر و به ویژهنظر . در شرایط تبدی  شده اس،آموزشی 

الم، به جایگاه خطیر پزشوکان و پرسوتاران در حووزه سو

جامعه  اهمی، شایسته پروری در این حیطوه دو چنودان 

می  پرستاری ریزی آموزشی برنامهلذا  متولیان نمایاند. می

بایسو، در تودوین برناموه درسوی و سرفصو  درس زبووان 

 تجدیووود نظووور کلوووی داشوووته وتخصصوووی پرسوووتاری 

زبووانی کنووونی )موورتبط بووا محوویط متناسوو  بووا نیازهووای 

آینده )مورتبط بوا محویط کوار  زبانی نیازهاییادگیری( و 

انتظارات دانشجویان و اسواتید   آتی( دانشجویان پرستاری

 .را در امر تللیف مطال  و مناب  درسی لحاظ نمایند

 نیوز و ارزشویابی  شویوه تودریس  روش محتوا  به توجه با

 اهودا  بوا انگلیسی جدید هاینظریه که اصلی هایمهارت

 کنوونی درسوی برناموه و  سرفص دارند  تلکید آنها بر ویژه

 توانوود نمووی ظوواهر در پرسووتاری رشووته تخصصووی زبووان

 محویط در نق  ایفای برای را پرستاری رشته دانشجویان

 مسولله. کند آماده مناس  شیوه به سالم، با مرتبط های

 از. اس، برخوردار بسزایی اهمی، از اینجا در شدن جهانی

 جهانی دهکده سم، به حرک، مسیر در انسان که آنجایی

 بواسووطه مکووانی و زمووانی هووای محوودودی، آن در کووه

 قورار شوند می تررنگ کم روز به روز فناوری هایپیشرف،

 سرفص  در شده مشخص هایمهارت و اهدا  اس، گرفته

 ایوران در پرسوتاری رشته تخصصی زبان آموزش با مرتبط

 زبوان دانو  بوا دانشوجویانی تربی، به تواند نمی عم  در

 پوژوه  بنا بوراین . گردد منجر پویا و یرچشمگ تخصصی

 از اسواتید انتظوارات بررسوی بوا توا اس، آن پی در حاضر

 پرسو  ایون بوه پرستاری تخصصصی زبان درس آموزش

 دیدگاه از کنونی درسی برنامه و سرفص  آیا که دهد پاسخ

 سوؤالپرسو   دو رویکورد ایون بوااس،؟.  کارآمد اساتید

  شد: مطرح

 زبووان آموووزش از پرسووتاری رشووته اسوواتید انتظووارات .1

 چیس،؟ پرستاری انگلیسی تخصصی

 زبوان هوایدوره خصوص در تخصصی زبان اساتید نظر .2

 چیس،؟ تخصصی

 نظور بوا سوابقه کوار و علموی مرتبوه جنسی،  بین آیا. 3

 تفوواوت تخصصووی زبووان هووایدوره خصوووص در اسوواتید

 دارد؟ وجود معناداری

 روش کار

 نفور 57 را آمواری جامعه. ودب پیمایشی پژوه  روش     

 تودریس را تخصصوی انگلیسوی زبان درس که اساتیدی از
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 .داد موی تشکی  بودند  آن تدریس حال در یا بودند کرده

 اسوتان سوه پزشوکی علووم هوایدانشوگاه در اسواتید این

 .داشوتند اشوتلال تودریس بوه کردستان و ایالم کرمانشاه 

 1398 لیتحصوی سوال اول نیمسوال مطالعه اجرای زمان

 پوژوه  ابوزار جه، ساخته محق  پرسشنامه ی  از .بود

 روایوی تعیوین بورای. بود سؤال 16 شام  که شد استفاده

 در نظور صواح  اسواتید از نفور سوه به پرسشنامه صوری

 اعمووال از پووس. شود داده انگلیسووی زبوان آموووزش رشوته

 تخصصوی زبان اساتید از نفر پنج به پرسشنامه آنها نظرات

 ازم تلییرات مجدداً افراد این نظر اظهار از بعد و شد داده

 نشوان 74/0 کرونبوا  آلفوای ضری . شد داده سؤاات در

 .بود ابزار این مناس  پایایی دهنده

 یافته ها

 جمعیو، هوایویژگوی خصووص در اولیوه هوایبررسی     

 جنسوی،  حسو  بور پرسشونامه بوه پاسخگویان شناختی

 57  از کوه دارد آن از نشوان تودریس سابقه و علمی مرتبه

 معوادل نفور 16 انود کرده شرک، پژوه  این در که نفری

 درصد 9/71 معادل نفر 41 و زن نمونه ک  از درصد 1/28

 نفور 57 از داد نشوان پاسوخگویان علموی مرتبه. بودند مرد

 مربوی  علموی مرتبوه بوا درصود 8/15 معوادل نفر 9 تعداد

 تعوداد استادیار  همرتب با درصد 9/57 معادل نفر 33 تعداد

 نفر 13 تعداد و دانشیاری مرتبه با درصد 5/3 معادل نفر 2

 نظور از. بودنود التدریس ح  صورت به درصد 8/33 معادل

 سوال 5 زیور درصود 8/8 معادل نفر 5 تعداد تدریس سابقه

 5 بوین درصود 5/17 معوادل نفر 10 تعداد تدریس  سابقه

 11 بوین صوددر 4/40 معوادل نفر 23 تعداد سال  10 الی

 16 بوین درصود 6/24 معوادل نفر 14 تعداد سال  15 الی

 بیسو، باای درصد 8/8 معادل نفر 5 تعداد و سال 20 الی

 .داشتند تدریس سابقه سال

 فریودمن آزموون از سوؤال پوژوه  اول سؤال به پاسخ در

 1 جودول در رتبه ترتی  به آزمون این نتایج. شد استفاده

 .اس، شده داده نشان

 پرستاری رشته اساتید انتظارات رتبه. 1 جدول

Table 1. Expectation rank of nursing professors 
 معناداری سطح اسکوئر کای میانگین رتبه گویه ردیف

 60/8 .کند درک را پرستاری رشته تخصصی متون بتواند دانشجو 1

011/327 000/0 

 84/7 .مدبفه را تخصصی اصطالحات و لغات معنای بتواند دانشجو 2

 80/5 .کند ترجمه راحتی به را پرستاری تخصصی متون بتواند دانشجو 3

 77/5 .بفهمد را هاآن و دهد گوش پرستاری خصوص در هاییبحث به بتواند دانشجو 4

 23/5 .کند برقرار ارتباط خارجی بیماران با بتواند دانشجو 5

 42/4 .کند صحبت انگلیسی  به اریپرست تخصصی مطالب خصوص در بتواند دانشجو 6

 98/2 .بنویسد مقاله مانند تخصصی متون بتواند دانشجو 7

 57/2 .کند کسب خوبی موفقیت باالتر مقاطع ورودی آزمون در بتواند دانشجو 8

 79/1 .بگیرد یاد را انگلیسی زبان دستور بتواند دانشجو 9

 

 

 رتبوه بوااترین شوودمی مالحظه 1 جدول در که همانطور

 دانشوجو" سوؤال ایون بوه مربو  اساتید انتظارات سؤاات

 و "کنود درک را پرسوتاری رشوته تخصصوی متوون بتواند

 زبان دستور بتواند دانشجو" سؤال به مربو  رتبه کمترین

 تعل  داش،. "بگیرد یاد را انگلیسی

آموده  2 جودول در  پوژوه  دوم سوؤالنتایج مربو  بوه 

 . اس،

 

 کننودگان شرک، صد در 100 نخس،  زینهگ خصوص در

 لحاظ ارتباطی های مهارت درسی دوره در که بودند مواف 

 بور فقوط درسوی دوره کوه گویوه ایون با رابطه در.اندنشده

 تعوداد نیوز  دارد تمرکوز للوات فراگیری و خواندن مهارت

 حودود در. بودنود موافو  درصود( 5/95)اساتید  از زیادی

 هوواکتوواب محتوووای کووه ودنوودب معتقوود اسوواتید از 4/40

 موافو  درصود 8/29 تنهوا .اس، قدیمی (سم، انتشارات)
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 .نوددور عملوی هوایواقعیو، از هاکتاب محتوای که بودند

 محتووای کوه داشوتند اعوالماسواتید نیوز  از درصد 9/57

  .اس، کننده کس  هاکتاب

 

 تخصصی زبان هایدوره خصوص در تخصصی زبان اساتید . نظر2جدول 

Table 2. ESP teachers’ opinion regarding ESP courses 

ف
دی
ر

 

 سؤال                                                      

 گزینه

 کامالً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کامالً مخالفم

ی
وان
را
ف

 

صد
در

ی 
وان
را
ف

 

صد
در

ی 
وان
را
ف

 

صد
در

ی 
وان
را
ف

 

صد
در

ی 
وان
را
ف

 

صد
در

 

1 
هارت هاای ارتبااطی در دوره درسی م

 اند.اصال لحاظ نشده
- - - - - - 22 6/38 35 4/61 

2 
دوره درسی فقط بر مهارت خوانادن و 

 فراگیری لغات تمرکز دارد.
- - 2 5/3 - - 15 3/26 40 2/70 

3 
محتوای کتاب هاا اانتشاارات سامت  

 قدیمی است.
- - 18 6/31 16 1/28 18 6/31 5 8/8 

4 
قعیت های عملای محتوای کتاب ها از وا

 دورند.
- - 8 14 32 1/56 13 8/22 4 7 

 5/10 6 4/47 27 1/28 16 14 8 - - محتوای کتاب ها کسل کننده است. 5

6 
دوره درسی بر تمامی مهارت ها تمرکاز 

 ندارد.
13 8/22 - - 3 3/5 16 1/28 25 9/43 

 7 4 4/54 31 3/19 11 3/19 11 - - کالس ها شلوغند. 7

8 
اساتید زبان تخصصای در  روش تدریس

 حد قابل قبول است.
26 6/45 23 4/40 8 14 - - - - 

 6/31 18 4/68 39 - - - - - - واحد زبان تخصصی کم است. 2 9

10 
درس آموزش زبان تخصصی به هماین 

 صورت قابل قبول است.
22 6/38 31 4/54 - - 2 5/3 2 5/3 

11 
از نرم افزارهای آموزش زبان در حاد 

 تفاده می شود.مطلوب اس
11 3/19 45 9/78 1 8/1 - - - - 

12 
از آزمایشگاه زباان در حاد مطلاوب 

 استفاده می شود.
27 4/47 24 1/42 6 5/10 - - - - 

13 
دوره زبان تخصصای ارائاه ساخنرانی 

 دهد.تخصصی به انگلیسی را آموزش می
33 9/57 21 8/36 3 3/5 - - - - 

14 
به  دوره زبان تخصصی مکاتبات تخصصی

 انگلیسی را آموزش می دهد.
34 6/59 21 8/36 - - 2 5/3 - - 

15 
دوره زبان تخصصی استفاده از فرهنا  

 لغت را آموزش می دهد.
31 4/54 24 1/42 - - 2 5/3 - - 

16 
سرفصل درس بر اساس آخرین نظریات 

ESP .بنا نهاده شده است 
27 4/47 26 6/45 4 7 - - - - 

 

 کوه داشوتند اعوالمدرصود  72 نخس،  سؤال خصوص در

 خصووص در .ندارد تمرکز ها مهارت تمامی بر درسی دوره

 در .داشوتند موافو  نظور درصود 4/64 هوا کالس شلو ی

 در تخصصوی زبوان اسواتید تدریس روش که این خصوص

  کنندگان از شرک، درصد 86 خیر یا اس، قبول قاب  حد

 

 کوه کردنود گزارش اساتید درصد 100. داشتند منفی نظر

 اساتید  از صد در 93.  نیس، کافی تخصصی زبان واحد 2

 قبوول قابو  کنوونی شوک  بوه را تخصصی زبان هایدوره

 افزارهوای نورم از کوه سوؤال این به پاسخ در. دانستندنمی

 نظور درصود 2/98  شوودمی استفاده مطلوب حد در زبان
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 معتقد صد در 89 حدود راستا همین در و داشتند مخالف

 نموی اسوتفاده مطلووب حد در زبانآزمایشگاه  از که بودند

 درصود 94 حودود سویزدهم ردیف گویه خصوص در .شود

 زبووان دوره کووه ایوون بووه پاسووخ در. داشووتند مخووالف نظوور

 موی آمووزش را انگلیسوی بوه تخصصی مکاتبات تخصصی

 منفوی نظور  تخصصوی زبان درصد اساتید 94 حدود دهد 

 در کوه بودنود لفمخوا اساتید درصد 96 حدود. دادند ارائه

 آمووزش للو، فرهنوگ از استفاده تخصصی زبان هایدوره

 درصود 93نیوز شوانزدهم سؤال به پاسخ در. شود می داده

 نظورات آخورین اسواس بور هوادوره ایون که بودند مخالف

ESP ،اس.    

 مرتبوه جنسی،  بینآیا "  پژوه  سوم سؤال به پاسخ در

 های دوره وصخص در اساتید نظر با تدریس سابقه و علمی

 آزموون از "؟دارد وجوود معنواداری تفواوت تخصصی زبان

 3 جودول در آزمون این نتایج. شد استفاده ویتنی – یومن

 .اس، شده داده نشان

 

 جنسیت حسب بر تخصصی زبان های دوره خصوص در اساتید نظر مقایسه ویتنی برای– ومن. آزمون ی3 جدول

are professors' opinions about ESP courses by gendertest to comp Whitney U-Mann Table 3 
 معناداری سطح z نمره ویتنی-یومن ها میانگین رتبه تعداد جنسیت متغیر

 هایدوره خصوص در اساتید نظر

 تخصصی زبان

 84/21 16 زن
 79/31 41 مرد 037/0 085/20 500/213

 

 زموونآ نتوایج  شودمی مالحظه 3 جدول در که گونههمان

 در اسواتید نظور بوین کوه دهود موی نشان ویتنی– یومن

 تفاوت جنسی، حس  بر تخصصی زبان هایدوره خصوص

 نظور هوامیوانگین رتبوه بوه توجوه باوجود دارد.  معناداری

 مووردان میووانگین رتبووه از کمتوور( 84/21) زن اسوواتید

 یعنوی سوؤال دوم قسم، به پاسخ جه،( اس،. 79/31)

  در اساتید نظر با تدریس ابقهس و علمی مرتبه بین آیا

 

 وجوود معنواداری تفواوت تخصصی زبان هایدوره خصوص

 آزموون از بوود  یرنرمال که هاداده توزی  به توجه با دارد؟

 در آزموون ایون نتوایجشود.  اسوتفاده والویس– کروسوکال

 .اس، شده داده نشان 4 جدول

 

 

 

 ید با مرتبه علمی و سابقه تدریسوالیس برای مقایسه نظر اسات–. آزمون کروسکال 4جدول 

Table 4. Kruskal-Wallis test to compare professors' opinions with academic rank and teaching background 
 سطح معناداری کای اسکوئر هامیانگین رتبه تعداد مرتبه علمی/سابقه تدریس متغیر

 هاینظر اساتید در خصوص دوره

 زبان تخصصی 

 17/23 9 مربی

883/9 020/0 
 48/34 33 استادیار

 5/29 2 دانشیار

 04/19 13 حق التدریس

 5/24 5 سال 5زیر 

201/2 699/0 

 85/30 10 سال  10الی  5

 5/27 23 سال  15الی  11

 61/28 14 20الی  16

 8/37 5 باالی بیست سال

 

 دهدمی نشان 4 جدول در والیس– کروسکال آزمون نتایج

 خصووص در اسواتید نظور بوا اسواتید علمی مرتبه بین که

. دارد وجوود معنواداری  تفواوت تخصصوی زبوان هایدوره

 زبوان هوایدوره خصووص در اسواتید نظور بوین همچنین
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ه بو معنواداری تفواوت اسواتید تودریس سوابقه با تخصصی

 . نیامد دس،

 گیرینتیجه و بحث

 از یکوی عنووان بوه شود انبیو مقدمه در که همانگونه     

  ESP هوای دوره اجرای و طراحی در عمده مرحله چهار

 درسوی برنامه در مختلف عناصر اثربخشی میزان ارزشیابی

 و متوون کیفیو، هوا فعالیو، و موضووعات تنوو  جمله از

 بسوزایی اهمی، از دانشجویان و اساتید عملکرد و تمارین 

 محتووای تودوین و سونجی نیواز از جودا. اسو، برخوردار

 زبان معلمان و اساتید این  ESP درسی برنامه در درسی

 روش) آمووزش مراحو  اجورای در کوه هسوتند تخصصی

. باشندمی خطیری مسلولی، دارعهده ارزشیابی و( تدریس

 حوین آنوان انتظوارات و نظورات واکواوی و گوردآوری لذا 

 مختلف هایرشته تخصصی زبان دروس تدریس و آموزش

 از بسویاری منشوا  توانودموی پرستاری و پزشکی همچون

 عودم یوا اثربخشوی میوزان خصووص در هواگیوریتصمیم

 .گیرد قرار ESP های دوره کارآیی

 محتووا  تحلیو  و روش پرسشونامه ابوزار از گیری بهره با

 تخصصوی زبوان اسواتید نظرات و انتظارات حاضر پژوه 

 موورد هوادوره ایون آموزش خصوص در را پرستاری رشته

 بیشوتر کوه داد نشوان پژوه  هاییافته. داد قرار بررسی

 دانشجویان تا دارند انتظار مطالعه در کننده شرک، اساتید

 و واژگووان معنووای تشووخیص بووا بتواننوود پرسووتاری رشووته

 تخصصوی متوون از ایگسترده طیف تخصصی اصطالحات

 ایون. کننود درک متنو  موضوعات قال  در را خود رشته

 عابدین و( 1388) رستملو حاجی تمطالعا نتایج با یافته

 بیوانگر مطالعات این از حاص  نتایج. همسوس،( 1394)

 و آشونایی ESP دروس مدرسوان کوه اسو، موضو  این

 نیوز و تخصصوی اصطالحات و کلماتبر دانشجویان تسلط

 وجوز را تخصصوی متوون درک و خوانودن در آنان توانایی

 بوه  قریو همچنوین. آورنودمی حساب به پایه هایمهارت

 هوایمهوارت بوه بایسو،می که بودند معتقد اساتید اتفاق

 حوالی در ای معطوو  گورددتوجه ویژه دوم زبان ارتباطی

 در. شودنمی توجهی هامهارت این به آنها گزارش طب  که

 زبوان آمووزش در که اس، مطل  این یدؤم هایافته ضمن

 هبهینو صورتهب افزاری نرم و افزازی سخ،امکانات  از باید

 .   شود استفاده

 دوره سرفصو  کوه اسو، آن از حواکی هایافته در مجمو 

 دانشوجویان نیازهوای برآوردکننوده تخصصی زبان آموزش

 پژوهشوگران کوه اسو، حوالی در ایون  .نیس، پرستاری

دانند و تلکید می را ضروری درسی برنامه اصالح و بازنگری

 تحوات با همگام و باشند روزآمد باید هادارند که سرفص 

 زبوان آمووزش هوایبور ایون اسواس  دوره .روزآمد شووند

 بوا آن سازیهمگام و سرفص  بازنگری به نیاز نیز انگلیسی

دارنوود )رحیمووی و نبووی لووو  اطالعووات آوریفوون گسووترش

1388.) 

 رویورو هایی محدودی، با مطالعات دیگر مانند مطالعه این

 حجوم تعداد که بود این مطالعه این اصلی محدودی،. بود

فقط  کنندگان شرک،. در ضمن نبود کافی اندازه به نمونه

 آتی مطالعات. بودند شده انتخاب کشور  ربی استان سه از

های متفواوت را از دانشگاه اساتید از باایی تعداد توانندمی

کشور انتخاب کنند. محدودی، دیگر مربو  به ابزار موورد 

مشولله کواری استفاده در این مطالعه اس، که با توجه به 

اساتید  امکان برگزاری جلسات مصاحبه بوا ایشوان میسور 

 ها به پرسشنامه اکتفا شد. نشده و در جم  آوری داده

ها  این مطالعه موی توانود بوه برناموه گذشته از محدودی،

ریزان درسی کم  کنود توا آگواهی بیشوتری نسوب، بوه 

ایج دیدگاه اساتید و انتظارات آنها پیدا کنند. بوه عوالوه نتو

های برناموه درسوی را در اختیوار اسواتید می تواند کاستی

انگلیسی برای اهدا  ویژه بگذارد توا آنهوا بوا ژر  نگوری 

 ها را برطر  کنند. بیشتر بتوانند تا حد ممکن کاستی
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 بررسی انتظارات اساتید از آموزش درس زبان تخصصی پرستاری در مقطع کارشناسی

 

 اسالمی  کرمانشاه  ایران. عضو هیلت علمی  گروه آموزش زبان انگلیسی  واحد کرمانشاه  دانشگاه آزاد :*یوسف رجبی

 عضو هیلت علمی  گروه آموزش زبان انگلیسی  واحد کرمانشاه  دانشگاه آزاد اسالمی  کرمانشاه  ایران. مجید فرهیان:

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عضو هیلت علمی  گروه آموزش زبان انگلیسی  واحد کرمانشواه  دانشوگاه آزاد اسوالمی  کرمانشواه   مسؤول: سندهینو*

 ایران.

 در آنهوا نظور در کواوش و تخصصوی زبان درس آموزش از اساتید انتظارات بررسی حاضر پژوه  هد  چكیده:

 اسواتیدی از نفر 57 شام  مطالعه این آماری جامعه و پیمایشی حاضر پژوه  روش .بود درسی دوره این خصوص

 گوردآوری جه،. کردند می تدریس را تخصصی زبان ایالم و کردستان کرمانشاه  پزشکی علوم دانشگاه در که بود

 نشوان هایافتوه. بوود 0/74 پرسشنامه محق  ساخته پایایی مقدار. شد استفاده ساخته محق  پرسشنامه از هاداده

 دسوتور فراگیوری و باشود تخصصوی زبان دوره هد  مهمترین تخصصی متون درک داشتند انتظار اساتید که داد

 آن حواکی از که از طری  پرسشنامه گردآوری گردید  اساتید نظرات ینهمچن. گیرد قرار کمتری توجه مورد زبان

کوالس  کوه بودند معتقد افزون بر این  اساتید .شودنمی ارتباطی هایمهارت به توجهی فعلی های دوره در که بود

 گوزارش بوه توجه با ضمن در. نیس، قبول قاب  فعلی شک  به آموزش وضعی، و بوده شلوغ درسی دوره این های

 اهمیو، بوااینتایج پژوه  حواکی از . شودنمی گرفته بهره زبان هایآزمایشگاه افزارهاو نرم از  کنندگان شرک،

 دانشوجویان بورای اصوطالحات و للوات معنوای فراگیوری و مطلو  درک بور عوالوه ارتباطی هایمهارت به توجه

 قورار جودی بوازنگری موورد تخصصوی زبوان درسی هایدوره که اس، ضروری رویکرد  این با. می باشد پرستاری

  .گیرند قرار توجه مورد روزآمد نظری مبانی و گرفته
 

 .کرمانشاه پرستاری  دانشجویان تخصصی  زبان درسی  دوره انتظارات واژگان کلیدی: 
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